
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

                                                                                                                                                      Μαρούσι, 24  Μαΐου 2018 

    Αρ. πρωτ.:  1693 

     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 (αριθµ: 123/2018)  

 

 

Θέµα:   
Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «…...» (εφεξής «….») µε 

αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας 

περί απορρήτου των επικοινωνιών µέσω επιστολών.  

 
 

 
 

Την Τετάρτη, 18
η
 Απριλίου 2018, η Ολοµέλεια της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, παρισταµένων του Προέδρου, κ. Χρήστου Ζαµπίρα, του Αντιπροέδρου κ. Μιχαήλ 

Σακκά, των τακτικών µελών κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Γεωργίου Μπακάλη, Αικατερίνης 

Παπανικολάου και Παναγιώτη Ριζοµυλιώτη, καθώς και του αναπληρωµατικού µέλους κου 

∆ηµοσθένη Βουγιούκα, ο οποίος παρέστη προς αναπλήρωση του τακτικού µέλους κου Ιωάννη 

Ασκοξυλάκη, ο οποίος δεν προσήλθε λόγω κωλύµατος, αν και είχε νοµίµως και εµπροθέσµως 

προσκληθεί, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειµένου να αποφασίσει επί της ενδεχόµενης κλήσης σε 

ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «……..», µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης 

παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών µέσω επιστολών. 

Συγκεκριµένα: 

Α. Η Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ), στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων της (άρθρο 1 και 6 του Ν. 3115/20013, όπως ισχύει), εδέχθη την υπ’ αριθµ. πρωτ. 

Α∆ΑΕ 1395/23-06-2016 καταγγελία, στην οποία η καταγγέλλουσα παραπονείται ότι ………. 

Για τη διερεύνηση της καταγγελίας αποφασίστηκε, µε την υπ’ αριθµ. 266/2016 Απόφαση του 

Προέδρου της Α.∆.Α.Ε., η σύσταση οµάδας ελέγχου, η οποία διενήργησε το σχετικό έλεγχο. Η 

Α.∆.Α.Ε. στο πλαίσιο διερεύνησης της εν θέµατι υπόθεσης απέστειλε στην εταιρεία «……» το 

υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1863/24-08-2016 έγγραφο µε το οποίο κάλεσε την εταιρεία να αποστείλει 

τις θέσεις της αναφορικά µε την εν λόγω καταγγελία. Η εταιρεία «……..» µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 

Α∆ΑΕ 2000/12-09-2016 έγγραφο ενηµέρωσε µεταξύ άλλων την Αρχή ότι «…«1. ………..».  

Κατόπιν αυτού, η Α.∆.Α.Ε. απέστειλε στην εταιρεία «…...» την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 

2376/12.10.2016 επιστολή της, µε την οποία ζητούσε να αποσταλούν στην Αρχή το πόρισµα της 
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έρευνας που διενήργησε η εταιρεία αναφορικά µε την εν λόγω καταγγελία, καθώς και στοιχεία 

για τις εκπαιδεύσεις των εργαζοµένων που εξυπηρετούν την περιοχή κατοικίας της 

καταγγέλλουσας, τα οποία αναφέρονται στην υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2000/12.09.2016 επιστολή 

της εταιρείας. Εν συνεχεία, η εταιρεία απέστειλε την υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2611/04.11.2016  

επιστολή, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…………».  

Κατόπιν της εξέτασης των συλλεχθέντων στοιχείων, συντάχθηκε η από 28-11-2016 «Έκθεση 

∆ιενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στην εταιρεία …….., κατόπιν καταγγελίας µε αριθµ. πρωτ. 

Α∆ΑΕ 1395/23.06.2016», η οποία εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια της Αρχής, κατά τη συνεδρίαση 

της 22ας Φεβρουαρίου 2017, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 85/2017 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε., τα 

αποτελέσµατα της οποίας έχουν ως εξής: 

«ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1. Σύµφωνα µε τα υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1395/23.06.2016, 2000/12.09.2016 και 2611/04.11.2016 

έγγραφα προκύπτει ότι η καταγγέλλουσα ……..   

2. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2000/12.09.2016 και 2611/04.11.2016 

επιστολές της εταιρείας,  η εταιρεία πραγµατοποίησε έλεγχο σχετικά µε ……. 

3. Επιπλέον, στις ίδιες επιστολές, η εταιρία δηλώνει ότι οι εργαζόµενοί της εκπαιδεύονται και 

ενηµερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για την ορθή εφαρµογή της Π∆ΑΤΥ και κατά 

συνέπεια διασφαλίζουν την προστασία του απορρήτου, την εχεµύθεια και την ασφάλεια των …….  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σύµφωνα µε την παρ. «2.7.1. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου» της εγκριθείσας από την Α∆ΑΕ Πολιτικής 

Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου ………: «…». Από τα ανωτέρω, συµπεραίνεται ότι η 

εταιρεία όφειλε να έχει συντάξει σχετικό πόρισµα για τον έλεγχο που διενήργησε µε αφορµή την εν λόγω 

καταγγελία και το οποίο έπρεπε να έχει αποστείλει στην Αρχή, όπως της ζητήθηκε.   

Επιπλέον, σχετικά µε την εκπαίδευση – ενηµέρωση του προσωπικού της εταιρείας και σύµφωνα µε την 

παρ. «8.1 Εκπαίδευση – Ενηµέρωση Προσωπικού» της εγκριθείσας από την Α∆ΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας 

για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου …….: «………». Από τα ανωτέρω, συµπεραίνεται ότι η εταιρεία 

ακολουθεί ένα ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του προσωπικού της σε θέµατα ……., χωρίς 

όµως αυτό να µπορεί να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί από την Ο.Ε., ενώ επιπλέον δεν κατέστη δυνατόν να 

αποδειχθεί και η σχετική εκπαίδευση – ενηµέρωση …….. δεδοµένου ότι η εταιρεία δεν απέστειλε τα 

σχετικά αποδεικτικά, όπως της ζητήθηκε.». 

 

ΑΔΑ: 9ΠΝΛΙΔ1-9ΛΞ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

Β. Ενόψει των ανωτέρω αποτελεσµάτων της από 28 Νοεµβρίου 2016 «Έκθεσης διενέργειας 

εκτάκτου ελέγχου στην εταιρεία ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. κατόπιν καταγγελίας µε αριθµό πρωτ. Α∆ΑΕ 

1395/23.06.2016», όπως αυτή εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 85/2017 Απόφαση της Αρχής, 

αποδίδεται η ακόλουθη ενδεχόµενη παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας σε σχέση µε το 

απόρρητο των επικοινωνιών εκ µέρους της εταιρείας «……….»: 

Παραβίαση της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισµού για τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου των ………εκ µέρους της εταιρείας «……...». 

Όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω και όπως η ίδια η εταιρεία «…...» δηλώνει στις υπ’ 

αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2000/12.09.2016 και 2611/04-11-2016 επιστολές της διενήργησε έλεγχο 

προκειµένου να διαπιστώσει …….., έλεγχο τον οποίο έχει δεσµευτεί ότι πραγµατοποιεί, όπως 

προκύπτει από τις παρ. 2.7.1 και 2.7.2 της εγκεκριµένης Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

∆ιασφάλιση του Απορρήτου ………. Πλην όµως, αν και ζητήθηκε από την Αρχή να προσκοµίσει 

η εταιρεία το πόρισµα της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για τη διερεύνηση της εν λόγω 

καταγγελίας, η εταιρεία «……..» δεν ανταποκρίθηκε. Σύµφωνα δε µε τη διάταξη του άρθρου 11 

παρ. 4 της υπ΄αριθµ.  …….. Όφειλε, συνεπώς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η εταιρεία να 

προσκοµίσει στην Αρχή το εν λόγω πόρισµα του ελέγχου που πραγµατοποίησε. 

Οµοίως, η εταιρεία όφειλε να προσκοµίσει, όπως της ζητήθηκε, αποδεικτικά εκπαίδευσης 

….., ενόψει του ότι η ίδια η εταιρεία επικαλείται ότι πραγµατοποιούνται συνεχείς εκπαιδεύσεις 

του προσωπικού της, σε συµµόρφωση, άλλωστε, µε την παρ. 8.1 της εγκεκριµένης Πολιτικής 

Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου …...  

Η µη χορήγηση των αιτηθέντων ως άνω εγγράφων συνιστά ενδεχοµένως παραβίαση της 

ανωτέρω διάταξης του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισµού για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου 

……., δεδοµένου ότι στερεί από την Αρχή τη δυνατότητα για πληρέστερο έλεγχο της 

υποβληθείσας καταγγελίας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για την άσκηση εποπτείας στις 

…….. ως προς την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών.  

 

Γ. Κατόπιν των παραπάνω, και έχοντας υπόψη:  

1. τις διατάξεις:  

α)  του άρθρου 19 παρ. 1 του Συντάγµατος,  
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β)  του Ν. 3115/2003 «Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47
 
Α΄/27-

2-2003), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 1  και άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄, β΄ και  γ΄, ιβ΄, 

παρ. 2 και το άρθρο 11  αυτού, 

γ)  του άρθρου 14 παρ. 1 στοιχ. (α) του Ν. 3185/2003, σύµφωνα µε το οποίο «Οι επιχειρήσεις 

που παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες οφείλουν: α) Να τηρούν το απόρρητο της 

αλληλογραφίας….», 

δ) του Ν. 4053/2012 «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 13 αυτού,  

ε) του Ν. 4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012), όπως ισχύει 

και ιδίως το άρθρο 61 παρ. 1 αυτού, σύµφωνα µε το οποίο : «Η παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 

3051/2002 (Α΄ 220) αντικαθίσταται ως εξής : 7. Η λειτουργία κάθε ανεξάρτητης αρχής 

ρυθµίζεται από εσωτερικό κανονισµό, ο οποίος εκδίδεται από την ίδια και δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισµός ακολουθεί τις ρυθµίσεις του Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται µόνο ως προς τη δηµοσιότητα των συνεδριάσεων, 

ανάλογα µε τη φύση και αποστολή της κάθε αρχής. Κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών 

κυρώσεων, οι συνεδριάσεις των ανεξαρτήτων αρχών είναι µυστικές, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά από άλλη διάταξη νόµου ή τον κανονισµό τους. Αν ο κανονισµός δεν προβλέπει 

δηµόσια συνεδρίαση κατά τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, ο έχων δικαιολογηµένο 

ενδιαφέρον µπορεί, µε γραπτή αίτησή του, να ζητήσει την έκδοση της απόφασης ύστερα από 

δηµόσια συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται, εκτός από τα ενδιαφερόµενα µέρη και τρίτοι. Η 

αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή απαραδέκτου, τους λόγους που στηρίζουν το αίτηµα. 

Η αρχή αποφαίνεται επί του αιτήµατος, πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την οποία 

ζητείται η δηµόσια συνεδρίαση, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε άλλης 

προϋπόθεσης ή πρόσκληση των ενδιαφερόµενων να ακουστούν. Η απόφαση γνωστοποιείται 

προφορικά στον αιτούντα και στους ενδιαφερόµενους, εφόσον παρίστανται και καταχωρίζεται 

στο πρακτικό ή την απόφαση της αρχής. Η δηµόσια συνεδρίαση της αρχής αποκλείεται : α. αν 

παραβλάπτεται το συµφέρον απονοµής της δικαιοσύνης, β. εφόσον συντρέχουν λόγοι 

προστασίας : αα) των συµφερόντων των ανηλίκων, ββ) του ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής 

άµυνας και ασφάλειας, δδ) της δηµόσιας τάξης, εε) του επιχειρηµατικού απορρήτου και γ. όταν, 

κατά την κρίση της αρχής, η δηµόσια συνεδρίαση παρεµποδίζει ουσιωδώς τη διερεύνηση της 

υπόθεσης. Εάν ο κανονισµός της αρχής προβλέπει δηµόσια συνεδρίαση, η αρχή µπορεί, για τους 

ανωτέρω λόγους, να συνεδριάσει µυστικά. Αν κατά τη διάρκεια της δηµόσια συνεδρίασης 
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παρακωλύεται η διαδικασία από την παρουσία  τρίτων προσώπων ή διαπιστωθεί ότι 

συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, µε απόφαση της αρχής που λαµβάνεται παραχρήµα και 

καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση, µπορεί να διακοπεί η δηµόσια διαδικασία και να 

συνεχισθεί µε την παρουσία µόνο των ενδιαφεροµένων...», 

ζ) της υπ’ αριθµ. 97
Α
/2012 Απόφασης της Α∆ΑΕ «Τροποποίηση της απόφασης της Α∆ΑΕ 

44/31-10-2003 Απόφασης της Α∆ΑΕ “Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής 

∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως 

ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-05-2012) και ιδίως : α) το άρθρο 1 αυτής, 

σύµφωνα µε το οποίο «Το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 της απόφασης 

της Α∆ΑΕ 44/31.10.2003 …, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως : Οι ακροάσεις της 

Αρχής είναι µυστικές, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 της παρούσης, 

όπως ισχύει.», β) το άρθρο 2 αυτής, σύµφωνα µε το οποίο «Το άρθρο 6 της απόφασης της 

Α∆ΑΕ 44/31.10.2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως : ….3. Οι συνεδριάσεις της 

Αρχής είναι µυστικές. Ειδικώς κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ο έχων 

δικαιολογηµένο ενδιαφέρον µπορεί µε γραπτή αίτησή του να ζητήσει τη διενέργεια της 

διαδικασίας ακρόασης για την έκδοση της απόφασης σε δηµόσια συνεδρίαση, στην οποία 

παρίστανται, εκτός από τα ενδιαφερόµενα µέρη και τρίτοι. Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει, 

επί ποινή απαραδέκτου, τους λόγους που στηρίζουν το αίτηµα. Η Αρχή αποφαίνεται επί του 

αιτήµατος πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την οποία ζητείται η δηµόσια συνεδρίαση, 

χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιαδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή πρόσκληση των 

ενδιαφερόµενων να ακουστούν. Η απόφαση γνωστοποιείται προφορικά στον αιτούντα και 

στους ενδιαφερόµενους, εφόσον παρίστανται και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση 

της Αρχής. Η δηµόσια συνεδρίαση της Αρχής αποκλείεται : α) αν παραβλάπτεται το συµφέρον 

απονοµής της δικαιοσύνης, β) εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας : αα) των συµφερόντων 

των ανηλίκων, ββ) του ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής άµυνας και ασφάλειας, δδ) της δηµόσιας 

τάξης, εε) του επιχειρηµατικού απορρήτου και γ. όταν, κατά την κρίση της Αρχής, η δηµόσια 

συνεδρίαση παρεµποδίζει ουσιωδώς τη διερεύνηση της υπόθεσης…», 

η) της υπ’αριθµ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ)» (ΦΕΚ Β’ 

1642/7.11.2003), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 79/2006 Απόφαση της Α∆ΑΕ (ΦΕΚ 

963Β/20.7.2006, αριθµ. 886) και ισχύει, ιδίως το άρθρο 4 παρ.3  αυτής, 
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     θ) του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγµατος, περί δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης του   

διοικουµένου,  

ι) του Ν. 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης–Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 47 

Α΄/11.05.2015), άρθρο 26  παρ. 7, 

ια) του άρθρου 55 παρ. 10 του Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α΄ 133/2015), 

ιβ) του άρθρου 73 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016), 

ιγ) της υπ’ αριθµ. 16887/17-03-2016 Απόφασης του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 151/21-03-2016) περί συγκρότησης της 

Α.∆.Α.Ε., 

ιδ) του άρθρου εικοστού τρίτου του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016),    

ιε) της υπ΄αριθµ.  1001/Φ.21/2005 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. «Έγκριση του Κανονισµού για τη 

∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄384/24-3-2005), ιδίως το 

άρθρο 4 παρ. 1 σύµφωνα µε το οποίο «Κάθε Ταχυδροµική Επιχείρηση υποχρεούται να 

διασφαλίζει το απόρρητο των ταχυδροµικών υπηρεσιών, το οποίο είναι απολύτως 

απαραβίαστο..»,  και παρ. 2 όπου ορίζεται ότι « 2. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, 

παραβίαση απορρήτου υπάρχει στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Παράνοµη ιδιοποίηση 

αντικειµένου που διακινείται από ταχυδροµική επιχείρηση. ……….»,  το άρθρο 5 παρ. 1 

σύµφωνα µε το οποίο «1. Προϋπόθεση για τη διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδροµικών 

υπηρεσιών είναι η λήψη επαρκών µέτρων ασφάλειας κατά την παροχή των υπηρεσιών 

αυτών» και  παρ. 2 στο οποίο αναφέρεται ότι « Η ασφάλεια κατά την  παροχή ταχυδροµικών 

υπηρεσιών συνίσταται στην εξασφάλιση συνθηκών αποτρεπτικών της οποιασδήποτε 

παραβίασης, απώλειας, παράνοµης ιδιοποίησης, αλλοίωσης του περιεχοµένου του 

ταχυδροµικού αντικειµένου…» και το άρθρο 6 παρ. 1 στο οποίο αναφέρονται τα ευάλωτα 

σηµεία κατά τη διαδικασία διαχείρισης των ταχυδροµικών αντικειµένων, 

2. τις υπ’ αριθµ. 3319/2010 και 1361/2013 Αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, 

3. την υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1769/15.07.2005 Πολιτική ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των 

……… της εταιρείας «……..», όπως αυτή αναθεωρήθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 

163/30.06.2010 έγγραφο και η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 78/2012 Απόφαση της Α∆ΑΕ,  

4. την υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1395/23-06-2016 καταγγελία, 
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5. το υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1863/24-08-2016 έγγραφο της Αρχής προς την εταιρεία 

«……….», 

6.  το υπ΄ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2000/12-09-2016 έγγραφο της εταιρείας «…….», 

7. Την υπ’ αριθµ. 266/2016 Απόφαση του Προέδρου της Αρχής περί σύστασης Οµάδας 

Ελέγχου για τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «…...» σε 

συνέχεια της υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1395/23-06-2016 καταγγελίας, 

8. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2375/12-10-2016 επιστολή της Α.∆.Α.Ε. προς την εταιρεία 

«…….», 

9. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2611/04-11-2016 επιστολή της εταιρείας «……..» προς την 

Α.∆.Α.Ε., 

10. την από 28 Νοεµβρίου 2016 «Έκθεση διενέργειας εκτάκτου ελέγχου κατόπιν καταγγελίας 

µε αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1395/23.06.2016», 

11. την υπ’ αριθµ. 71/2017 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε., 

12. το πρακτικό της από 22 Φεβρουαρίου 2017 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε., 

13. την υπ’ αριθµ. 85/2017 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε., µε την οποία εγκρίθηκε η από 28 

Νοεµβρίου 2016 «Έκθεση διενέργειας εκτάκτου ελέγχου κατόπιν καταγγελίας µε αριθµ. πρωτ. 

Α∆ΑΕ 1395/23.06.2016», και η οποία παραδόθηκε στην εταιρεία «……..», µετά της συνηµµένης 

έκθεσης, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 3309/22-11-2017 απόδειξη 

παράδοσης – παραλαβής, 

14. Την υπ’ αριθµ. 128/2018 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε., 

15. Το πρακτικό της από 18 Απριλίου 2018 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε., 

16. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 

 

Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΑΕ) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

την κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «……..», ενώπιον της Ολοµέλειας της  

Α.∆.Α.Ε., την 13
η
 Ιουνίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ., στην έδρα της Α.∆.Α.Ε., 

Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι, µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παράβασης της κείµενης 

νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών µέσω επιστολών όπως αναλυτικά εκτίθεται 

ανωτέρω στα σηµεία Α και Β της παρούσας. 
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Εισηγητής για την εν λόγω υπόθεση ορίζεται το τακτικό µέλος της Α.∆.Α.Ε., κ. Μιχαήλ 

Γεωργιακόδης. 

Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία «……...» µε ∆ικαστικό Επιµελητή. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 18
η
 Απριλίου 2018.  

    

 

                

                                    

                                                 Ο Πρόεδρος 

 

 

                                                  Χρήστος Ζαµπίρας 
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